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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa regiony za najodpowiedniejsze ośrodki promowania ideału europejskiego, a władze 
lokalne i regionalne za organy najwłaściwsze do propagowania dialogu z obywatelami, 
gdyż to one na miejscu obserwują ich codzienne życie; w związku z tym wyraża 
zadowolenie, że UE podejmuje działania zmierzające do decentralizacji polityki 
komunikacyjnej;

2. podkreśla, że polityka spójności UE to filar integracji europejskiej i solidarności 
społecznej; dlatego też uważa, że należy ukazywać obywatelom starania podejmowane 
oraz sukcesy osiągane w tej dziedzinie polityki wspólnotowej, podkreślając przy tym 
wkład UE;

3. popiera wysiłki Komitetu Regionów zmierzające do intensyfikacji konsultacji na szczeblu 
regionalnym, a także do włączenia w ten proces sieci regionalnych oraz decydentów 
lokalnych i regionalnych, w celu sprzyjania prowadzeniu debat na szczeblach bliskich 
obywatelom;

4. proponuje utworzyć system komunikacji dwustronnej między górnymi a dolnymi 
szczeblami, obejmujący prowadzone przez UE częste kampanie na niewielką skalę o 
charakterze lokalnym i regionalnym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw 
regionalnych oraz aktywny udział społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych, izb handlowych, związków zawodowych i organizacji branżowych;

5. w kontekście zbliżających się wyborów europejskich podkreśla potrzebę informowania 
młodych obywateli na szczeblu lokalnym i regionalnym, zwłaszcza tych spośród nich, 
którzy po raz pierwszy wezmą udział w wyborach; w szerszym kontekście podkreśla 
znaczenie zaangażowania posłów do PE w konsultacje z obywatelami poszczególnych 
regionów, gdyż to posłowie reprezentują w UE interesy obywateli;

6. podkreśla szczególne znaczenie tworzenia spójnych powiązań komunikacyjnych, 
zawierających treści przeznaczone dla danych grup docelowych, zarówno między UE a 
regionami o szczególnych cechach, jak i między UE a szczególnymi grupami 
społecznymi;

7. popiera pomysł utworzenia otwartego uniwersytetu europejskiego, pod warunkiem 
zapewnienia jego silnych powiązań z regionami państw członkowskich, by umożliwić 
informowanie, komunikację, interaktywność i związki między młodymi ludźmi z 
poszczególnych regionów.
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